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BẢNG BÁO GIÁ 
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP  

Số: 30/DVDN/BG-ASDN 
 
Asadona thay mặt khách hàng thực hiện đúng, đủ các thủ tục chuyển địa chỉ trụ sở khác chi 
cục thuế quản lý. Công việc được thực hiện 2 bước như sau: 
 

 Bước 1:  
Xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế  

(Tại cơ quan thuế cũ) 

Thời gian Dịch vụ 

1 Soạn hồ sơ lập ủy quyền nộp Mẫu 08 cho cơ quan thuế. 15 ngày  
 
 
 

2.500.000 

2 Nhận kết quả tại cơ quan thuế Mẫu 09. 
(Mẫu xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế) 

1 ngày 
 

3 Ghi chú: 
- Khách hàng hỗ trợ thông tin cần thiết khi bên thuế yêu cầu 
giải trình. 
- Phí trên chưa bao gồm tiền nộp phạt thuế, các khoản nợ 
thuế, chi phí hoàn thiện sổ sách (nếu có). 

 

 Tổng 16 ngày 2.500.000 

 

 Bước 2:  
Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính  

(Tại phòng đăng ký kinh doanh) 

Thời 
gian 

Phí nhà 
nước 

Dịch vụ 

1 Soạn hồ sơ về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính. 
Lập ủy quyền nộp hồ sơ. 
 

 
 
 

7 ngày 

 
100.000 

 
 
 

900.000 2 Nộp hồ sơ và nhận kết quả. 
 

 

3 Đặt làm dấu và thông báo thay đổi mẫu dấu. 
 

400.000 
 

4 Đăng công bố thông tin chuyển địa chỉ trên cổng 
thông tin quốc gia. 

100.000 

 Tổng 7 ngày  1.500.000 

 
Ghi chú : 
- Tổng Chi Phí 4.000.000 đồng chưa bao gồm thuế GTGT. 
- Chi phí đi lại được xác định khi có thông tin địa chỉ cụ thể. 
- Thanh toán 50% khi ký hợp đồng và 50% còn lại thanh toán khi hoàn tất thủ tục hồ sơ. 
- Chi phí trên chưa bao gồm tiền nộp phạt thuế, nợ thuế của doanh nghiệp, chỉnh sửa sổ 
sách kế toán sai sót (nếu có). 
 


